
1.2. JAKOŚĆ I BYLEJAKOŚĆ W SFERZE PUBLICZNEJ. 
MATEMATYKA, LOGIKA, RETORYKA, ERYSTYKA2

Pojęcie przestrzeni publicznej jest w centrum partycypacyjnego podejścia do demo-
kracji. Sfera publiczna jest areną, gdzie obywatele spotykają się, wymieniają opinie do-
tyczące spraw publicznych, dyskutują, deliberują, a w rezultacie tworzą opinię publiczną. 
Ta arena może być specyfi cznym miejscem, gdzie zbierają się mieszkańcy (na przykład 
wysłuchanie publiczne), ale może to być także – i współcześnie zwykle jest – infrastruk-
tura komunikacyjna, dzięki której obywatele przekazują i odbierają informacje i opinie. 
Sfera publiczna jest kluczowym elementem dobrego zarządzania (good governance). Bez 
funkcjonującej i demokratycznej sfery publicznej urzędnicy nie mogą być pociągnięci 
do odpowiedzialności za swoje czyny, a obywatele nie będą mogli wywierać wpływu na 
decyzje polityczne (CommGap 2008).

To nie są słowa wzięte z rozprawy politologicznej, socjologicznej czy medioznaw-
czej, nie są też wzięte od którejś z niezliczonych NGO, organizacji pozarządowych, 
choć mogłyby być. Zapożyczyłem je z dokumentu Banku Światowego poświęco-
nego jakości good governance, pod tytułem Public Opinion, the Public Sphere, and 
Quality of Governance: An Exploration, liczącego – bagatela! – 551 stron. Twierdzi 
się w nim, że siła opinii publicznej jest zasadniczym czynnikiem (critical factor) za-
pewnienia good governance. Dodam, że nie jest nim siła władzy suwerennej, bo nie 
jest ona ani wszechwiedząca, ani nieomylna, a nawet nie jest wszechmocna. Nie jest 
też taka opinia publiczna per se, daleko jej od tych cech, lecz tylko w toku procesu 
konsultacji i deliberacji lepsza jakość governance może zostać osiągnięta.

Obecnie jednak jakość owej infrastruktury komunikacyjnej analizowana pod 
kątem jej struktury, zawartości, jakości działania, warunków niezbędnych do for-
mowania jakościowo dobrej opinii publicznej, wykazuje – według niemal zgody 
powszechnej analityków – raczej bylejakość niż jakość. No więc mamy, co mamy. 
Opinia publiczna oczywiście istnieje, ale jest wypaczona przez fałszywe informacje, 
błędnie podsuwane w wielkiej liczbie i skali oceny. Zanik autorytetów na rzecz ce-
lebrytów, znanych tylko z tego, że są znani, sprawia, że opinia publiczna w sensie 
wypracowanego w debacie publicznej stanowiska wobec kontrowersyjnych spraw 
publicznych, ulega wypaczeniu. Dlatego nie jest słuszne fetyszyzowanie opinii pub-

2 Tomasz Goban-Klas.
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licznej ani w sensie kolektywnym, jako stanowiska obywateli, ani w sensie dystrybu-
tywnym, jako agregatu opinii poszczególnych osób3.

Demokratyczna sfera musi się opierać na następujących fi larach:
• zagwarantowanych konstytucyjnie wolnościach obywatelskich, w szczegól-

ności wolności wypowiedzi, opinii i zebrań;
• wolnym, bez cenzury, systemie medialnym, pluralistycznym, niezależnym od 

kontroli państwowej (w tym istotne jest też istnienie niezależnych nadawców 
publicznych wzorem BBC);

• dostępie do informacji ofi cjalnych (czyli wolności ustawodawstwa informa-
cyjnego i kulturze jawności i otwartości);

3 Vox populi, vox Dei – ta popularna sentencja, zwykle cytowana aprobatywnie, nie była taką 
pierwotnie. Wyrażenie vox populi, vox Dei, które symbolizuje apoteozę władzy opinii publicznej 
w państwie, znalazło się pierwotnie w liście Alkuina, anglosaskiego teologa i fi lozofa, do Karola 
Wielkiego i miało w nim zupełnie inne znaczenie. Lud nie jest tutaj „głosem Boga”, lecz synonimem 
pospolitego tłumu, którego sądom nie należy ufać, czyli: „Lud winno się prowadzić zgodnie z Bożymi 
normami, a nie kroczyć jego śladami; a na świadków wybierać raczej osoby szczególnie uczciwe. Nie 
trzeba też łatwo dawać posłuchu temu, kto mówi ‘głos ludu – głosem Boga’, gdyż zamieszki pospólstwa 
zawsze bliskie są głupocie” (Szwed 2011).
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• kulturze politycznej swobodnej publicznej debaty oraz dyskusji na temat kwe-
stii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania; 

• równym dostępie do sfery publicznej dla różnych głosów mających coś do po-
wiedzenia, zwłaszcza na ochronie praw wypowiedzi i działania mniejszości.

Uczestnicy demokratycznej sfery publicznej obejmują obywateli, osoby mieszka-
jące w danym kraju, państwo i jego organy, agendy zagraniczne (przez dyplomację 
publiczną, inicjatywy międzynarodowe), instytucje biznesowe z misją odpowiedzial-
ności społecznej, ruchy społeczne oraz wszelkie inne organizacje społeczeństwa oby-
watelskiego (Odugbemi 2008, 30).

Demokratyczna sfera publiczna jest powiązana z następującymi zasadami:
• Odwoływanie się do racjonalnych argumentów w wysuwaniu preferencji po-

litycznych.
• Otwartość wobec argumentów racjonalnych (aczkolwiek ludzie zawsze będą 

używać też argumentów emocjonalnych).
• Respektowanie faktów i dowodów w debacie publicznej.
• Zdolność do kompromisów.
• Prawo do odpowiedzi medialnej i inne zasady sprawiedliwiej debaty publicz-

nej.
• Zasady społecznie odpowiedzialnych mediów, takie jak: prawdomówność, 

rzetelność, dokładność i obiektywność (McQuail 2007).
Kluczowe dla demokratycznej sfery publicznej są media masowe (włączając tu 

internet), jakkolwiek nie są one jedynym jej konstytutywnym elementem, a nawet nie 
były historycznie najważniejsze. Niemniej, jak to wykazał już Habermas w swoim 
przełomowym studium Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej (2007), są dzisiaj 
zasadnicze dla sprawnego funkcjonowania sfery publicznej.

Już wielcy ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych doceniali rolę mediów 
w demokracji. Thomas Jefferson powiedział: „Gdyby ode mnie zależało zdecydowa-
nie, czy lepiej jest mieć rząd bez prasy informacyjnej, czy prasę bez rządu, nie wa-
hałbym się opowiedzieć za drugą ewentualnością” (Libiszowska 1984). Już jednak 
wówczas był krytyczny wobec jej niskiej jakości: „Człowiek, który nic nie czyta, jest 
bardziej oświecony niż człowiek, który nie czyta nic poza gazetami”.

A więc jakość sfery publicznej to przede wszystkim jakość systemu medialnego, 
w tym najważniejszego – nadal – masowego: prasy, radia, telewizji. Na ten temat 
mówiłem już na konferencji prof. Tadeusza Wawaka „Komunikacja i jakość w za-
rządzaniu” (Wawak 2010), omawiając projekty polepszania jakości informacyjnych 
produktów medialnych, w tym prasy informacyjnej. Lecz był to przysłowiowy głos 
wołającego na puszczy. Jakość mediów ogólnie się nie poprawia, raczej pogarsza, 
choć zdarzają się chwalebne wyjątki. Kanały komunikacji społecznej są zamulane 
przez trywialne wiadomości, bzdurne opinie, emocje, a nie argumenty. Media stały 
się lichym pomocnikiem w kształtowaniu obywatelskości. Pod tym względem panu-
je zgoda nie tyle samej opinii publicznej, ile innej formy opinii – opinio communis, 
czyli opinii ludzi kompetentnych. Nawet niektórzy odbiorcy mediów odrzucają dez-
informacyjną rolę dziennikarstwa stabloidyzowanego i takiejż informacji. Oto wpis 
na blogu jednego z oświeconej mniejszości:
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Czytam i wiem, że nic nie wiem.
Wiem, że Ewa Farna tyje, ale nie wiem, kto rządzi Chinami.
Wiem, że nowy iPhone jest dłuższy niż stary, a nie wiem, kto rządzi Chinami.
Wiem, że Depardieu został obywatelem Rosji, a nie wiem, kto rządzi Chinami.
Wiem, jak wygląda Marta Grycan, a nie wiem, kto rządzi Chinami.
Wiem, że Krzysztof Ibisz napisał książkę, a nie wiem, kto rządzi Chinami.
Wiem, że dziewczyna Lewandowskiego trenuje karate, a nie wiem, kto rządzi Chinami.
To długa lista. Nie wiem też, kto rządzi Brazylią, Indiami, Iranem czy Australią. Ogłu-

piali mnie długo i – o zgrozo – skutecznie. Jestem idiotą! (Stanowski 2013)

Można uznać, że jest to jest to trafne rozumienie przemian we współczesnym 
dziennikarstwie: nie ma w nim czasu na głębsze myślenie i analizę zjawisk, więc 
pierwszeństwo ma zawsze to, co hałaśliwe i emocjonalne. Refl eksja i analiza nie 
wchodzą w rachubę.

Susan Jacoby (2008) w artykule The Dumbing Down of America („Ogłupianie 
Ameryki”) tłumaczy, jak internet ogłupił ludzi, odbierając im zdolność do skon-
centrowania uwagi na czymkolwiek dłuższym i bardziej wymagającym niż wideo 
o chrapiącej pandzie. I jak wyniósł na piedestał jednostkę, tworząc kulturę wszech-
mocnego ja, które nie musi się oglądać na establishment, hierarchię czy tradycyjne 
struktury, aby zaistnieć. Jeśli w Ameryce gadających godzinami o niczym vlogerów 
na YouTubie oglądają setki tysięcy widzów, a na status „Pierwszej Rodziny” zasłu-
żyła zdaniem magazynu „People” rodzina Kardashianów, która funkcjonuje w prze-
strzeni publicznej tylko dlatego, że wystawiła swoje życie prywatne na widok milio-
nów telewidzów, to czemu prezydentem nie miałby zostać biznesmen, fan wrestlingu 
i gwiazda reality show?

Wiele do poprawienia w działaniach na rzecz jakości sfery publicznej mają po-
litycy. Przede wszystkim dlatego, że dzisiaj nie są tylko działaczami polityczny-
mi, ale także, a niekiedy przede wszystkim, pierwszoplanowymi aktorami (czasem 
określanymi jako celebryci polityczni) sceny medialno-publicznej. Przewijają się 
od rana do wieczora w studiach radiowych i telewizyjnych, udzielają wywiadów 
prasie, radiu i telewizji, tweetują. Częściej jednak psują sferę publiczną, niż ją 
polepszają.

Wymiary bylejakości sfery publicznej

Na bylejakość medialnej sfery publicznej, bo do niej ograniczę dalsze wywody, skła-
da się wiele elementów, czynników, zaniedbań. Zgodnie z podtytułem wskażę tylko 
na cztery wymiary czy rodzaje.

Matematyka – do tej kategorii zaliczam zastępowanie rzetelnych obliczeń, 
w tym i porządnej statystyki, epatowaniem liczbami, żonglowaniem danymi, tworze-
niem grafi k, tablic. Dostrzegał już ten niecny proceder Mark Twain, pisząc: „Są trzy 
rodzaje kłamstw: kłamstwa, bezczelne kłamstwa i statystyki”. I tak działa marketing 
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handlowy, gdzie 499 złotych jest dużo mniejsze niż 500 złotych, analogicznie – tyle 
że odwrotnie – w marketingu politycznym 500 złotych jest dużo większe niż 499 zło-
tych.

Logika to druga kategoria. Miejsce racjonalnego rozumowania – opartego choćby 
na starożytnych poprawnych sylogizmach – zastępuje się niepoprawnym perorowa-
niem, ułomnymi sylogizmami, błędami logicznymi itd. Na wołowej skórze nie da się 
spisać tych pospolitych ułomności przyjmowanych z dobrodziejstwem inwentarza. 
Interesująco je przedstawia Przybornik fi lozofa. Kompendium metod i pojęć fi lozo-
fi cznych Bagginiego i Fosla (2010) w rozdziale Podstawowe narzędzia argumentacji.

Retoryka, choć już wprowadza element emocjonalny w przekonywaniu, może też 
przybierać formę wypaczoną, jak w takim przykładzie: „Ponad 251 tysięcy – tyle lu-
dzi umiera każdego roku w Stanach Zjednoczonych w wyniku błędów lekarskich. To 
więcej niż z powodu zawałów serca czy wypadków drogowych. Najczęstsze błędy to 
niewłaściwa diagnoza, niewłaściwe dawki leków i błędy podczas zabiegów. Wstrzą-
sające dane opublikowali naukowcy z John Hopkins University” informował mate-
riał programu 24 godziny (TVN24 BiS 2016). Wrzucanie do jednej kategorii zgonów 
w tak różnych okolicznościach (zabiegi, diagnoza, leki) zakłada co najmniej przesłan-
kę możliwej bezbłędnej i skutecznej diagnozy i terapii w niemal każdym z miliardów 
działań medycznych. Ale dane są wstrząsające, wieją grozą i wzbudzić mogą obawę 
przed wizytą lekarską, skoro może ona okazać się potencjalnie tak śmiertelna.

Czwarta kategoria to sposób prowadzenia komunikacji (rozmowy, dialogi, deba-
ty) na forum publicznym (i na poły publicznym, na przykład w gronie sąsiedzkim). 
Z jednej strony wzorem i ideałem jest debata oksfordzka, oparta na solidnej i spokoj-
nej argumentacji, bez żadnych wtrętów ad homines, z drugiej – erystyczna kłótnia, 
skierowana nie na rozmówcę, ale na potencjalnych słuchaczy. Jej celem nie jest prze-
konanie, ale pozyskanie, per fas et nefas.

Bylejakość pracy dziennikarskiej

Analiza pracy dziennikarskiej przynosi codziennie setki przykładów wszelkiego 
rodzaju ułomności i braków – od ortografi i, gramatyki, stylu do niesprawdzonych 
źródeł, prostackich morałów, korzystania z tendencyjnych przecieków, jawnej stron-
niczości, interesowności itp.

Pojawienie się informacyjnych kanałów telewizyjnych 24/7, czyli transmitują-
cych wiadomości całą dobę, siedem dni w tygodniu, utrudnia dbanie o jakość ich 
serwisów. Analogicznie jest w internecie, gdzie troski o jakość i wartość informacyj-
ną wiadomości nie sposób się dopatrzyć. Nawet jeśli poznajemy tak zwaną prawdę 
z tych mediów, to ona nie wyzwala, ale zniewala. Zniewala informacjami trywialny-
mi, bezwartościowymi. A skoro jedna wiadomość zaprzecza poprzedniej na ten sam 
temat, to odbiorca może się czuć, i czuje się, na bieżąco informowany, ale w istocie 
jest zawirowany biegiem wydarzeń.
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Politycy przejęli najgorsze wzory PR i tabloidalnego dziennikarstwa, nakręcając 
spiralę erystyki. Jednakże w prawdziwie demokratycznym państwie taka byle jaka 
sfera publiczna jest wręcz zabójcza dla samej demokracji i dla życia społecznego. 
Demokratycznym ideałem są obywatele, którzy w sporze politycznym bezstronnie 
ważą racje rywalizujących stron. To jest dobra idea, ale rzeczywistość skrzeczy.

Polski znany dziennikarz i reporter Wojciech Jagielski zapytany: „Czy nie ma 
pan wrażenia, że przez ostatnie kilkanaście lat media zajmowały się głównie masową 
produkcją głupoty? I oto mamy tego efekty – odbiorców wychowanych na tej głupo-
cie. Czy można jakoś odwrócić ten proces?”, jest sceptyczny: „Wolny rynek wymusił 
na gazetach, rozgłośniach radiowych i telewizjach, by zajmowały się przede wszyst-
kim zajmowaniem uwagi czytelników, widzów i słuchaczy. Ale czy to uprawnia, by 
nazwać to zjawisko pielęgnowaniem głupoty na masową skalę? Moim zdaniem to 
pewien proces i jego skutki uboczne” (Doległo 2016).

Ale nie mamy wyjścia – nie ma innej drogi do poprawy governance, ani tym 
bardziej good governance, niż poprawa funkcjonowania opinii publicznej oraz jej 
stanu, a to wymaga rozwiniętej demokratycznej sfery publicznej. Problem wygląda 
zatem na zaklęte koło, mamy takie media, jakich odbiorców, i takich odbiorców, ja-
kie media, a także taką sferę publiczną, jakich odbiorców mediów, a to znaczy jakie 
społeczeństwo, bo media są odbierane przez wszystkich. Co gorsza, gdy psuje się 
sfera publiczna, nie tylko psuje się jakość governance na wszystkich szczeblach, ale 
rodzi się niebezpieczeństwo sięgania po pozakomunikacyjne narzędzia, siłę i prze-
moc. Przemysław Czapliński wskazuje: „Gdy ludzie tracą zdolność do porozumie-
wania się, gdy czują, że ich głos nie ma szansy przebicia się, sięgają po medium 
ostateczne, przemoc jako narzędzie ekspresji” (za: Bendyk 2016). Mocno wyraził 
to znany hiszpański reporter wojenny, pisarz i dziennikarz, Arturo Pérez-Reverte: 
„Nie łudzę się, by pisanie na murach mogło czemuś służyć. Coraz bardziej zaczynam 
wierzyć w kałasznikowa, a coraz mniej w spray” (Nogaś 2015). Niech te słowa będą 
ostrzeżeniem dla strażników sfery publicznej, nie tylko w Polsce, ale obecnie w całej 
Europie, a może nawet poza nią.
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